
12-a jaro. N-ro 3 (133) MARTO 1926.

belga
ESPERANTISTO

MONATA REVUO
F o n d i t a  e n  1 9 0 8 .

OFICIALA ORCtANO d e  l a  B e l g a  L ig o  E s p e r a n t i s t a

A liĝinta al la Unuiĝo de la Belga Perioda Gazetaro

F o n d i n t o j  : L. CHAMPY. Fr. SCHOOFS. Am. VAN DER BIEST-ANDELHOF,
J. VAN LAERE. Oscar VAN SCHOOR.

Direktoro :
FRA N S S C H O O F S , Kleine Hondstraat, 11

ANTVERPENO

Konstantaj k *nlaborantoj : M. ROBRHN, L. CCGEN, W. DE SCHUTTER. S-ino L, FAES 
M. JAUMOTTE. H. PETIAU. F-ino R. SPIRA. J. VAN SCHOOR. H. VERMUYTEN.

Por la anoncoj oni sin turnu a l:
H. PETIAU, S. Lievenslaan, 60, GENTO.

ENHAVO. — Venu al ni! — Lekantet - legendo. — Dolorplena 
memoro. — Napoleono neniam ekzistis. — Amo. — Belga Kroni- 
ko. — 15-a Belga Kongreso E sperantista . — Program oj. — 18-a 
U niversala Kongreso : 2-a Bulteno. — Mirinda Eltrovo. — Es- 
peranto Facila: A ventureto; La kverko kaj 1'abio. — Gratuloj. — 
Nekrologio. — Problemoj. — Diversaj Tnformoj. — Leterkesto. 

— Bibliografio.

JARA ABONPREZO : Fr. 10.
EKSTERLANDE : Fr. 12 50

ANTVERPENO
1926



KIAL KOMPLIKI VIAN LABORON ?...

Konfesu ke
la transtonBO ie v

reprocukto ie  gl:ĥ

m  zn t

sa^pDaj e r  vorrcrTn

estas duoblalaboro
kaj vi kcrr.rrer.es -arr. Jaal Ha

D I C T  A P H O N E
<ssi a« t  * * roftfKiii por dBctado de Ir karespoiuiaĵo}.

P-etc ia broŝicrnp:
• LIHOMMF O AFFATSES AU BUPEAU -

La ascrisTO cr le. oftctMo)
— Senpagfi alseruio —

ROBERT CLAESEN
F a k o :: ES

5

8

20, rue Neuve. BRUSELO.

Tel. : 106.82
8
8
8
8



.......... ............. .

V. & L. De Baerdemaecker
GENTO, 25 & 31, rue Fieve, GENTO

Ŝipmakleristoj. — Komisiistoj. — Ekspedistoj. 
Doganaj agentoj. — Enmagazena tenado.

Agentoj de
Gooie Steam Shipping - London Midland - kaj Scottish Railway C

G E N T O kaj G O O L E kaj returne
Du servoj  ̂

ĉiusemajne \  inter

komunikigantaj kun Centra kaj Norda Anglujo kaj Irlando

H U L L dum ia sezono de #a frukioj

Grupiga servo al Svislando kaj Italujo, N ord- kaj O rienta 
parto de Francujo, Germanujo, Holando kaj Balkanoj.
Magazenoj kaj deponejoj akcepritaj de la “Comptoir d'Escompte"

de la Nacia Banko.

....... II!

T o le g r. a d re s o  : D E  B A E  R .
( 108)

T e le fo n o j 188 - 9 2  - 1500 - 1515.

;mnir

BANQUE DE FLANDRE
A N O N IM A  S O C IE T O  EN G E N T  - F o n d i t a  EN 1847

Deponaj kaj duonmonataj kontoj 

Diskonto kaj enkasigo de biloj

Kreditleteroj

Konservado de obligacioj kaj titoloj 

Aĉeto kaj vendo de obligacioj

Pruntedono sur obligacioj

Enkasigo de kuponoj

Luigo de monkestoj 

ĈIAJ BANKAFEROJ.

(101)



Nederlandsche

Gist- & Spiritusfabriek
(Nederlanda Fabriko de Fermento kaj Alkoholo)

ANONIMA SO CIETO

Societa Sidejo : D E L FT  (Nederlando)
Fabrikejo : BRUGES-BASSINS (Belgujo) 
Filioj : BRUSELO kaj HUY (Belgujo)

Produktaĵoj

| Reĝa Fermento
Aikoholo kaj Brando

Eldistilaj Rekrementoj

I  Fako “Fermento kaj Rekrementoj ” : Bruges-Bassins 

| Fako “Alkoholo kaj Brando”: 378, Av. Van Volxem, Bruselo

ĝ l Bruges N° 8
|  Telefono : BruxelL BR. 8338
i  { Huy N° 40

i Bruxelles j
Telegr. : \ Bruges MGistfabriek

Huy
(104)

llllllllllll!llllllllllllllj|||llililllllllllllllllllllllllllllll!|||||||||||||||||||lllll||||||ll:||!lilllli!il|||jllllilil|||||:llllllllllll!lllilllll!llllllllllllllllllll!liil✓

lU
lH

UU
\U

lU
1ll

Ul
tl1

11U
UU

Ul
llU

lU
UH

Ill
UU

Hl
Ul

lU
im

iim
UU

llU
lU

UU
Hl

HU
Ill

UI
IU

UU
UI

UU
lU

IIU
IIU

lU
llll

llll
HI

IIU
IU

UI
Ill

ttl
llll

UU
III

Ill
llll

llll
llll

UI
IH

IIH
III

lllU
llll

lll1
1ll

llll
lll!

III
HI

H)
|IH

tll
illl

ltl
llll

lllI
lllt

lili
illi

i<
llll

<I
III

III
III

III
III

III
IIH

III
III

ItM
li



Pretigu vian valizon !
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N e p r e s i ta jn  m a n u s k r ip to jn  o n i n e  r e s e n d a s . — La R e d a k c io  k o n s e r v a s  p o r
si la r a jto n  k o r e k t i  la ŭ b e zo n e  la rn a n u sk r ip to jn .

VENU AL NI!
Fine ni atingis tiun regulecon en la aperigo de nia revuo, kiun niaj 

legantoj dum tiel longa tem pa deziris kaj atendis, kaj kiun la estraro  
de Belga Ligo E speran tista  deziregis, ĉar neniu kredu, ke nereguleco 
faciligas organizon kaj agrabligas la humoron de la organizantoj.

Sed nun, kiam ni faris la necesan klopodon por kontentigi la belgajn 
E sperantisto jn , ni kredas, ke ni havas la ra jton  peti, ke ĉiu el ili ankaŭ 
m ontru sian bonvolon kaj fa ru  sian devon an taŭ  nia komuna afero. 
U nuvorte ĉiuj helpu nin por prezenti gazeton ĉiam pli kaj pli perfekti- 
ĝantan.

Kelkaj pretuloj jam  staras  ĉirkaŭ ni, sed ili ne ankoraŭ sufiĉas.
La manieroj por helpi estas tre  diversaj. Unue oni ne forgesu tuj 

repagi sian kotizon al la loka Liga grupo, kies gvidantoj senprokraste 
likvidi siajn kalkulojn kun nia kasisto.

Plie en ĉiu grupo oni tuj priparolu la demandon pri efektiva kunla- 
boro al la redakta parto de nia organo. Sen iu dubo estas en ĉiu grupo 
almenaŭ unu samideano, kiu povas preni sur sin Ia taskon regule sed 
koncize raporti al nia sekretario p ii la societa agado, kaj alia, kiu povas 
helpi nin per verkado.

Oni memoru, ke «B. E.» estas la- organo kaj propraĵo de Belga Ligo 
E speran tista , do ligilo, kiu devas vivi per vigla kunlaborado de ĉiuj 
spertaj E sperantisto j el nia lando, sin okupantaj ĉu per propagando por 
nia lingvo, ĉu per apliko de la lingvo en kiu ajn laborsfero, litera tu ra , 
scienca, aŭ alia.

Kompreneble, ni atendas ĉiujn sugestojn aŭ proponojn pri plibeligo 
de nia revuo, kiu jam  de la jaro  1908 okupas indan lokon in ter la nacia 
gazetaro E speran tista  de la tu ta  mondo. Dependas nur de niaj fidelaj 
amikoj, ke ĝi iĝi 1a unua el ĝiaj kunfra ta j eldonaĵoj.

Ni fidas kaj esperas.
B. E .
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S ta n  V a n  O ppe l

LEKANTET-LEGENDO

E1 «Landsche Vertellingen» de L)-r« Juul (irietens.

Ili estis dekduope, en la tempo kiam la homoj ankoraŭ estis tre  bonaj 
aŭ tre  malbonaj, dekduope en la «Societo de Mario». Post ilia dimanĉa 
kunveno ili eliris kune la vilaĝon tra  la herbejoj kaj la arbaroj,m alprok- 
simen, flu stran te  kaj kaŝridante kiel monahinetoj.

Ili estis dekdu virgulinoj en la m alfrua printem po, kiu tra ir is  la lan- 
don intime kiel am kanto, k an ta ta  de nevideblaj alaŭdoj, kaj akom panata 
de la sa lte tan ta j gestoj de flavaj papilioj. La floroj aŭskultis, kaj kap- 
jesis kelkfoje m allaŭte, ke estas bele. Kaj brilis tiom da lekantetoj! Ili 
svarm e plenigis la herbejojn; kune en blankaj grupetoj ili estis brile- 
tan ta j kiel arĝen ta  neĝo, kaj vere, ili estis belaj kiel senkulpaj infa- 
netoj.

Tiel la dekdu knabinoj trapasis  la herbejojn, kiuj aspektis blankaj pro 
la m ajkisetoj. La tri fra tino j Hilda, Holda kaj Hulda iris antaŭe; sed 
in ter ili estis eta knabino kun ĝibeto, kaj multe pli m algranda ol ili, 
sed pro tio tu te  ne malbonkora ; same bona kiel la tri fra tinoj. Estis 
ja  vere plezure vidi tian  knabinon tiel balbiladante kun la tri belaj, 
graciaj fraŭlinoj, kiuj videble tu te  ne m alŝatis ŝian akrotonan babillon.

*
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Meze de grupo da kvin aŭsku ltan taj knabinoj,proksimume clekokjaraj 
m arŝis la animo de raro ,a ltk reska  knabino dudeksesjara kun energia vi- 
zaĝo, pli malpli osteca.

Alloge ŝi parolis al siaj pli junaj kam aradinoj pri la tempo, kiam ŝi 
kun kapelpastro-starig is la societon. M alantaŭ ili, du, iom pli aĝaj, kiuj 
serioze interparolis pri sia estinteco, sed laŭ pli tren an ta  tono ol la 
aliaj, kies voĉoj ofte tiel alte kaj laŭte ekbruis, ke la alaŭdoj supre en 
Faero senmove aŭskultis kelktempe. Ĉar tiuj knabinoj ankaŭ havis tono- 
riĉajn gorĝojn.

Tiel ili iradis tra  la verdaj ebenaĵoj, malproksime, ĝis ili venis ĉe la 
ruĝ-ŝtona farm bieneto de Anna-m anjo apud la arbarrando>. Tiu clika, 
simplanima Anna-manjo pli frue estis servistino ĉe Hilda, Holda kaj 
Hulda kaj ĉiujare ili ankoraŭ reiris tien.

«Tagon, Anna-manjo!»
«Tagon, fraŭlinoj Hilda, Holcla kaj Hulda! Tagon, ĉiuj! Eniru. E stas 

ĉarm e viziti min ĉiuj kune.»
Kaj samtempe la vicaro sinfaldante eniris. Neniam estis tie tiom da 

homoj kune.
«Venu do, fraŭlinoj, venu do!» kaj Anna-manjo alportis seĝojn, kaj 

kiam ŝi ne plu havis seĝojn, ŝi ekstaris an taŭ  siaj iam aj m astrinoj:
«Fraŭlinoj nun vi sidos sur la kesto« kaj la tri fraŭlinoj Hilda, Holda 

kaj Hulda sidiĝis sur la kesto, en kiu troviĝis la paskvestoj kaj la ŝpar- 
kesteto de Anna-m anjo. Tiam supreniris gaja  babilado kiel pepado de 
orfringoj en kaĝo.

Kaj Anna-manĵo boligis ovojn en sia granda, n igra kaldrono, servis 
from aĝon kaj detranĉis blankopanoii.

Nun la knabinoj kaŝridadis ĉirkaŭ la larĝa tablo, kaj la tri, Hilda, 
Holda kaj Hulda, ridis de sur la kesto.

Gonde, la pala Gonde, ne manĝis. Ŝi neniam manĝis posttagmeze.
Anna-m anjo estis ne kontenta.
«Fraŭlino Goncle, la m anĝaĵoj estas bonaj; mi zorgis pri tio!
Kaj la knabinoj ridis kaj ŝercetis:
«Nu, Goncle, ne ludu do la piulinon, kaj m anĝu kun ni!
«Gonde, poste vi ne kapablos iri pro svenemo».
«Aŭskultu, Gonde, mi ne portos vin!»
La pala Gonde lasis ilin paroli, kaj ridetis serioze. La kapelpastro 

iam diris al Hilda, ke Gonde estas sanktulino.
Poste, dankante tin tis denove la voĉo cle 1’ pli aĝa, kaj tintado de 

m ultaj voĉoj intime sonis tra  la domo.
Kaj ĉifbruado de vestoj, kaj leviĝado de graciaj talioj, kaj kurbiĝado 

tra  la m alalta porclo... fo r...
«Tagon, A nna-m anjo...»



44 -

«Tagon, Fraŭlinoj. Ĝis proksim a jaro, se perm esas Dio». La kvarhor- 
suno estis flag ran ta  super la arbaro j, kiei la g-ianda di-lampo de l’uni- 
verso, kaj ĝi enlumigis ĉiujn arbojn kaj kreskaĵo jn , por kunflamigi ilin 
en la vasta naturpreĝejo.

Pli rapide returnen paŝis la knabinoj, ĉar ili imagis vidi jam  tie, super 
la arbarrando, la har-ondado de la nokto ankoraŭ donfianta.

Neniu branĉeto aŭ arbpm teto movis; estis tiel silente kvazaŭ ventis 
ankoraŭ neniam la vento. Enpensiĝe la knabinoj parolis kaj daŭre ili 
aŭdis resoni sian voĉbruon tra  arbustoj kaj herbejoj. Bele estis pro- 
meni, tra  tiu somera vespero, por tiu kiu sin sentas senkulpa.

Nun ili venis al herbejo, en kiu m ultege da lekantoj estis grupiĝantaj, 
pli multe ol en la aliaj. Am baŭflanke fluis rivereto. Laŭlonge de ĝi, sur 
la herbeja vojeto ili paŝis en longa vicaro, unu post alia, la knabino kun 
la ĝibeto antaŭe. Subite kraketo en Tarbetaro. Ekfajfo. Okuloj spionob- 
servas kaj kapoj m ontriĝas.

La fraŭlinoj haltas kaj sin tu rnas al la bruo. S tranga sento kaptas 
ĉiujn, sed ili ne ekkrias kaj ne forkuras.

Dekdu viroj elpaŝas el la arbustaro : la unua el la vicaro, la plej mal- 
granda, portas ĝibon. Iliaj okuloj kaj vizaĝo cstas tu te  voluptecaj. IIi 
penas ridi, kiam  ili venas antaŭ la virgulinoj, secl ilia rido estas gri- 
maco.

«Mario, helpu min en tiu ĉi granda danĝero!» laŭte preĝas la ĝibu- 
lino.

Kaj subite ekflam as la floroj antaŭ ŝiaj piecloj kiel fajropinglegoj al 
la okuloj de la ĝiba satiruso antaŭ ŝi. Li eklevas sian biakon antaŭ 
la okulojn g ra tas  sian frunton kaj batfalas teren.

«Mario, gardu pure niajn animojn!» tiel nun laŭ tpreĝas ĉiuj la kna- 
binoj.

Kaj la m algrandaj floroj ĉiuj nun alten verŝas flavan fajroĵeton, ĉir- 
kaŭata  de blanka flamo. Dekunu brakoj konvulsie ekprem as okulojn el- 
brulig itajn  kaj la m alĉastuloj falis rad im ortig itaj antaŭ  la piedoj de 
1’knabinoj.

En la okuloj de la fraŭlinoj rebrilis la m ajokisetoj dolĉe kiel neĝo 
freŝfalin ta . Ili rigardis unu la alian ruĝ iĝante; fiksis reciproke floieton 
sur la bruston kaj dankante reiris hejmen.

Kiam Anna-manjo tion aŭdis, ŝi pendigis ĉe kverko en la herbejo ka- 
peleton je 1’honoro de Mario. Kaj ankoraŭ nun tiu  herbejo nomiĝas «la 
herbejo de 1’m ajkisetoj».

E1 la flandra kun afabla permese de l’aŭtoro Irad.

HECTOR VERMUVTEN.
(Kliŝo de la eldonisto L. Opdeibeek, Antverpeno.)
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DOLORPLENA MEMORO
K ara panjo, kia sorto!
Por ĉiam do, vi estas for.
Silentu, mia la dolor’,
A1 mi restu , mia forto!

La signifon de la Morto 
Ne sciis mi, nek de la plor’ 
Nun mi, aminda la trezo r’, 
J a  kom prenas! Terurvorto!

De mi forflugis ĉiu ĝoj’,
Ne brilas plu, sur mia voj’, 
V arm a lumo de 1’ korpaco.

Kruela fra p ’! Dolora sen t’!
Eksonigu, tra  la spaco,
Funebra kaj akrega plend’!

Biuĝo, la 3an de Januaro  I926a. R. KIERE.

NAPOLEONO NENIAM EKZISTIS
Tio estas, laŭ ĵu rnalista  vidpunkto, certe sensacia titolo, ĉu ne, se- 

lioza leganto aŭ ĉarm a legantino ? Mia direktoro ĉiuokaze tiel opiniis 
ĉar li, kiu kompreneble havas nur la tempon por legi la titolojn de la 
artikoloj, kiuj aperas en lia revuo, — nur pro tiu titolo, kiu vendigos 
la num erojn kiel bulketojn — , promesis al mi plialtigon de m iaj hono- 
rarioj.

Mi ja  devas konfesi, ke an taŭ  du tagoj, ni mem vere ne sciis pri 
kio mi skribus hodiaŭ.

Mia direktoro eĉ al mi diris: — «Sinjoro Sehede, mi jam  uzis ĉiun 
mian paciencon atendante la artikolon, kiun vi promesis al mi. Se vi ne 
aiportas al mi morgaŭ artikolon por B. E. vi povas konsideri, ke vi ne 
plu estas membro de nia redaktoraro».

Aŭdinte tiu jn  arogan tajn  parolaĉojn, mi je tiu momento bedaŭris, ke 
mi ne plu estas fraŭlo. Mi estus d irin ta  al mia direktoro: «Gardu vian 
redaktorecon!» Sed ĉar mi devas gajni la panon por mia edzino kaj 
m iaj kvin infanetoj, mi nu r povis submetiĝi. Kaj ĉar mi tam en vespere, 
pro profesiaj devoj, devis ĉeesti sp iritistan  kunvenon, mi opiniis, ke mi 
povus facile verki ion aĉan por B. E. pri tiu temo.

Proverbo tam en diras: «Homo proponas, Dio disponas», eble tie la 
diablo disponis, sed io estas certa : Mi ne skribos pri spiritismo.

Efektive post la kunveno, kiun mi ĉeestis, mi iomete mokis la spiri-



lismon kaj por konvinki min, oni demandis al mi, ĉu mi ne dezirus pa- 
roli mi mem kun spirito, kaj kun kies. Mi duonmoke — pensante, ke 
oni tion ĝenerale nur faris  kun m ortintoj — diris: Jes, kun tiu de mia 
nepo.

— Nu, kun tiu de via nepo, diris la gvidanto, kaj li metis sur la tab- 
lon tabuleton kun ĉiuj literoj, la diversaj ciferoj, m algrandaj vortoj, 
kiel «Jes», «ne», «sufiĉas», «pliaj detaloj» kaj cetere.

La mediumo, kiu kun bastoneto sidiĝis antaŭ la tablo, demandis al 
mi skribi la literojn, kiujn m ontrus la bastoneto kaj kiujn li elparolus.

A1 la demando de la mediumo, la spirito  lespondis:
— Mi estas Nikodemo Sehede, kiu naskiĝos en la jaro  1980...
(Tiu certe estos la Benjam ena filo de mia dektria naskiĝonta filo, kaj

la antaŭnom on certe elektos la bopatrinaĉo de tiu  malfeliĉa filo.)
— Se vi volas, daŭrigis la spirito de mia nepo, K ara Aviĝonteto — 

(mi verdire dubas pri la vera bonsoneco de tiu s tran g a  vorteto sed mi 
senkulpigas mian nepeton apud niaj gelegantoj: li nur naskiĝos en 
1980!) — kaj ĉar mi scias, ke vi dezirus verki artikolon por B. E. mi 
ĝin diktos al vi. Mi intencas presigi mi mem tiun artikolon en granda 
gazeto en la jaro  2015 okaze de la ducenta datreveno de la tielnomita 
W aterloo-a venko kontraŭ Napoleono, sed tiam  oni certe ne plu reme- 
moros, ke la artikolo jam  aperis en 1926 en B. E. kaj tio do tute ne 
gravas.»

Mi multe, m ultege m iris, kaj jam  riga id is m alsupre miaj brovoj, ĉu 
la mediumo ne mokas min, sed la estro kaj ia mediumo estis ambaŭ se- 
riozaj, kaj ĉar Cicero diris, ke du aŭguroj ne kapablas rigardi unu la 
alian ne ridante, mi daŭrigis mian skriban laboron... kaj jen nun Ift ar- 
tikolo, kiun diktis al mi mia nepo:

POST LA ZAM ENHOFA LEGENDO 
Ankaŭ Napoleono neniam ekzistis 

de NIKODEMO SEHEDE.

«Jam antaŭ tri jaro j, ni,en la sam a loko,pruvis per historiaj doku.ment- 
oj, ke Zamenhof estas legenda persono, kaj ke Esperanto  estas ege mal- 
nova lingvo, kiu jam  an taŭ  m ultaj jarcento j ekzistis. Ankaŭ tiam, 
m ultaj el niaj legantoj dubis pri tio, precipe ĉar la historio sciigis af m 
ke unu in te r la precipaj argum entoj kontraŭ  la uzebleco de Esperanto 
estis antaŭ cent jaro j, ke E speranto  estus a rte fa rita , ne-natura ling- 
vo. Ni tam en, post longa polemiko, sukcesis klare pruvi, ke Esperanto 
estas neniel a rtifika , ke ĝi ekiĝis na tu re  sur la H industana plataĵo an- 
taŭ proks. mil jaro j, kaj ke ĝi tie daŭre estis uzata.

«Nun ni denove havas la, ni diru m alagrablan,devon montri al la pu- 
bliko de tiu dudekunua jarcento, ke alia granda parto  de la mondhistorio 
same nur ripozas sur legenda fundo. Precipe en niaj gaŭlaj kaj belgaj 
subŝtatoj, sed ankaŭ en nia b rita  provinco, nia tezo certe ne tuj estos 
de ĉiuj akceptata. Certe oni klopodos kon traŭstari nian vidmanieron. Ni 
post du monatoj publikigos libron pri la temo, sed jam  nun ni volas
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aten tig i la granclan publikon pri la fakto, ke Napoleono neniarn ekzi.s- 
tis, kaj ke lia historio estas poeta kopio de la historio de la Sundio 
Apolo.

« Ni en tiu m algranda studo kompreneble ne kapablas pridiskuti 
ĉiujn detalojn de la vivo de nia heroo, kiel ni tion faros en nia libro, sed 
tam en, se ni volas resumi tiun vivon, ni povas noti la dek sekvantajn 
ĉefpunktojn en ĝi kaj ilin kompari kun la epizodoj de la vivo de la 
Sundio Apolo.

«Tiuj dek puntoj estas:
1) Li nomiĝis Napoleon Bonaparte.
2) Li naskiĝis en Korsiko, insulo de la M editeranea Maro.
3) Lia patrino nomiĝis Laetitia.
4) Li havis tri fratinojn.
5) Li havis kvar fra to jn , el kiuj 3 iĝis reĝoj, kaj unu princo de Ca- 

nino.
6) Li havis du edzinojn el kiuj unu naskis filon.
7) Li pacigis la revolucian Francujon.
8) Li ordonis al 16 m arŝaloj, in ter kiuj estis 12 aktivaj, kvar ne- 

aktivaj.
9) Li trium fis je la Sudo, kaj falis je l’Nordo.

10) Post regno de 12 jaro j, kiun li komencis veninte de 1’Oriento, li 
m ortis en la okcidentaj maroj.

«Nun ni kom paru:
1) La Grekoj nomis la sunon «Apollon». Tiu nomo devenas de la

formo «Apollo», kiu signifas: mi pereigos. Tiun nomon ili donis al la
Sundio post la batalo de Troja, kie m ultaj soldatoj pereis pro la var- 
meco. La nura diferenco inter la du nomoj estas do la litero «N» au pli 
bone la silabo «Ne». En la franca lingvo oni efektive ofte forfaligas la 
literon «e» en tiu silabo. Kic la francoj diras «Naples», ni diras «Nea- 
polo». Nu, la vorteto «ne» en la greka lingvo estas certiga ekkrio, kaj 
«Neapoleon», do signifas la «Vera Apolo».

« La dua nomo estas Bonaparte. Tio estas pure, latina, kaj eĉ Esper- 
an ta  esprimo. Napoleon Bonaparte, do signifas: la vera Apolo sendita 
«bona parte» Francujon.

2) La fakto, ke la poetoj naskigis «Apolo» apud ilia patru jo , Grek-
lando, en insulo Delos, sufiĉe klai igas la naskiĝon de nia heroo en alia
insulo de la sam a m aro, Korsiko, sed pli proksime de Francujo.

3) Nur la fakto, ke la grekoj nomis la patrinon de «Apolo», «Lĉ-to», 
kion la Latinoj tradukis per «Latone» jam  sufiĉas por pravigi la nomori 
«laetitia». Tiu vorto estas la latina traduko de «ĝojo» kaj ni ra jta s  vidi 
tie  ĉi intencon de la verkistoj montri la ĝojon, kiu regas sur la tero pro 
la naskiĝo de la Suno.

4) Ĉiuj konsentos kun ni, ke la tr i fra tinoj de Napoleono, reprezen- 
tas  la tri graciojn, fratinojn  de Apolo.

5) La kvar fra to j de Napoleono senduhe estas la kvar sezonoj de la 
jaro, in te r kiuj tr i regas super la floroj, la rikoltoj kaj la frukto j, kaj
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kiuj, same kiel la fra to j de Napoleono, ricevis ilian reĝecon nur de nia 
heroo, same tiuj tr i  sezonoj nur regas dank’al la suno. Kaj la kvara, la 
Vintro, nur estas princo, kaj la poetoj donacis ai ĝi la princecon de 
Canino, modesta vilaĝego en Italujo. Kaj ankaŭ tiu norno estas simbola. 
«Canus» en la latina lingvo efektive signifas «blanka» kaj Cicero kaj 
Ovidio uzas la vorton «cani-canorum» por signifi «la blankajn harojn 
de la maljunulo». K iare kvankam  image, ni vidas tie la reprezentadon 
de la Vintro. Kaj la historio aldonas, ke Lucien Bonaparte, nur iĝis 
«princo de Canino» post la venkiĝo de sia frato , kaj ankaŭ tie estas 
imago de la V intro, kiu nur komencas kiam la suno pro malalteco ne 
plu kapablas doni m ulte da varmo.

6) Laŭ la mitoiogio la suno havis du eclzinojn, la Luno, kiu nenion 
naskis kaj la Tero, kies infano nomiĝis «Horus» aŭ en greka lingvo 
«Oros», kiu signifas ankaŭ «sezono, jardivido». Kaj kompare, ni atenti- 
gas pri la fakto, ke oni naskigis la filon de Napoleono la 20an de Mar- 
to, je 1’ekvinokso, kaj speciale je tiu  de la Printem po, kiam la revi- 
gliĝo de la Suno perm esas ĉiujn esperojn.

7) Per la «revolucia monstro», kiun Napoleono obeigis, la poetoj kom- 
preneble intencis rem em origi pri la serpento Pithon, kiun Apolo morti- 
gis. Por ambaŭ la herooj, tio estis la unua agego per kiu komenciĝis 
ilia aktiva vivo. Ni piie a ten tigas pri ia analogio in ter la vorto «revo- 
lucio» kaj la formo, la sintenado de serpento, kiu vere estas «revolutus» 
sur si mem.

8) Napoleono havis dekdu aktivajn  m arŝalojn. Tiuj estas komprene- 
ole la 12 signoj zodiakaj, kiuj regas super m ultnom braj Steloj. Ka} la 
kvar ne-aktivaj estas la kvar senmovaj ĉefpunktoj, kiuj meze de la 
ĝen-erala movado, restas ne-aktivaj.

9) La irado de la suno suden, poste al la nordaj regionoj je Tekvinok- 
so prin tem pa; la reveno laŭ la linio de la Kankro, tiel nomita por montri 
la returnen iradon de la Suno, ĉu tio vere ne similas al la triumfoj de 
Napoleono en la sudaj regionoj, la ekspedicio je Fnordo, al Moskvo kaj 
la returnen-irado tiom te ru ra  al F ran cu jo ? ... kaj fine

10) la regno de 12 jaro j de Napoleono, kiu venis de 1’oriento kaj 
m alaperis en la okcidentaj m aroj, ĉu tio ne klare estas la alegorio de la 
Suno, kiu leviĝas en la Oriento por kuŝiĝi en la okcidento post restado 
de dekdu horoj, supre de la horizonto ?

«Ni haltu tie ĉi la pruvfaradon, kiun ni pli detale klarigos en la li- 
bro, pri kiu ni parolis, sed ni tam en ankoraŭ volas atentigi niajn gele- 
gantojn, pri Ia fakto, ke eĉ en la 19a jarcento. Casimir Delavigne, kiu 
i. a. skribis la libreton de la «Mutulino de Portici» kaj kiu mortis jam 
en 1843, skribis iam:

«II n ’a regne qu’un jour». («Li nur regis unu tagon».)

«Li kompreneble je tiu  epoko ne pli detale kuraĝis klarigi sian opi- 
nion, sed tiu deklaro tam en ra jtig as  nin kredi, ke li jam , je tiu mo- 
mento sciis, ke la historio de Napoleono nu r estis fablo kopiita de la
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suna mitologio. Kaj kvankam  tio eble deprenos iom de la valoro de 
nia eltrovaĵo, ni fa ras  honoron al Delavigne el la kuraĝo, kiun li tiam 
havis, k larigan te  tiom malkaŝe sian opinion...»

Tio estis ĉio, kion la mediumo kapablis dirigi al la spirito, kaj ĉar mi 
intertem pe iom laciĝis, mi opiniis, ke pro telepatia efekto ia, la spirito 
de mia nepo same laciĝis kaj mi volis atendi, ke ĝi 'iomete ripozu, secl
la mediumo haltis, kaj sen mediumo mi kompreneble ne kapablis plie 
intim iĝi kun mia nepeto.

Mi ne povas promesi al vi, ke vi ankoraŭ aliajn artikolojn legos de li 
secl ĉiuokaze mi ŝuldas al li, ke mi ne estis forsendita el la redaktejo de 
B. E. kaj pro tio mi dankas lin tutkore.

Maur. SEHEDE.

AMO
dc H ELEN A  SVVAKTH.

Juneco, vi havas 
Esperojn kaj revojn; 
P rin tem p’, estas viaj 
La rozoj kaj kantoj.

La perloj, koralo,
A1 vi, granda m aro; 
Vi, steloj brilan taj 
Ornamas ĉielon.

La perloj plej belaj 
Ĉesigas brilaclon;
La steloj paliĝas 
Je rtagproksim iĝo!

Sed, Dia fa jrero ,
La Amo sanktigas 
La homon kaj ĝiajn 
Laboron, esperon!

A1 hom’ apartenas 
La am ’ korgajiga, 
Ĝi, kiu kondukas 
A1 celo plej alta!

Ĝi floras belete 
Sur nia irejo!
Ho! Nia trezoro 
Ĝi estas kaj ĝojo!

Ho, ĉio su rtera  
Naskiĝu velkebla, 
Sed amo ne m ortas 
Ĉar Dia ĝi estas!

La granda kaj noblo 
La puro kaj bono 
Ekĝerm as per amo 
En homa animo.

La revoj junecaj 
Ĝojigas mallonge! 
La rozoj printem paj 
Sekiĝas rapide!

Am’ estas de Dio 
Plej granda donaco,
Kaj homon senaman 
Li kreis neniam!

Tradukis L. COGEN.
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BELGA KRONIKO
ANTVERPENO. — «La Verda Stelo». — Laŭkutime, okaze cle la 

karnavalfesto j, tiu grupo organizis la 6an de Februaro maskobalon, kiu 
havis brilan sukceson, dank’ al la bona aranĝo de la organizintoj unu- 
flanke kaj la gaja  humoro de la ĉeestantoj aliflanke. La 13an la 
membroj kunvenis en sia kutim a ejo, «De W itte Leeuw», kic ili pasigis 
am uzan vesperon per vigla konversacio kaj agrabla pianludado. La 20an 
F^-ino De Buyser kaj S-ro Van W inge antaŭlegis, preskaŭ antaŭ... ludis 
la spritan  tea tra ĵon  «Amo per proveiboj» E speran tig ita  el portugala 
lingvo. S-roj De K etelaere kaj Vermuyten plenigis )a programon per 
legado de diversaj versaĵoj. La 27an okazis la m onata ĝenerala kunve- 
no. M ultnom braj ĉeestantoj. La kom itato raportis pri la kunmeto de la 
estraro  por 1926: prez. S-ro F. Schoofs; Vicpr. S-ro M. De Ketelaere. 
Sekretario j: S-ro M. Boeren kaj F-ino J . Van Bockel, Kasisto: S-ro 
E. De Coster. Pri la lastokazinta balo estis kom unikata la rezulto, kiu 
estas bonega laŭ ĉiuj vidpunktoj dank’al kunhelpo de la membroj; spe- 
cialan dankon ricevis, kun ap arta  m odesta sed kora memoraĵo, F-ino B. 
Horemans. — La kunveno aprobis unuanim e la projekton de la Komi- 
tato  pri starigo  sur serioza financa fundam ento de eldona societo, pri 
kiu ni reparolos en nia proksim a numero. — S-ro Jaum otte raportas 
pri la agado de la grupo en la radiofona fako, kaj esperas ke proksiman 
monaton li povos cloni inform ojn pri defin itivaj rezultoj. — La Komi- 
tato  anoncis, ke ekzameno por la lernanto j de la v in tra j kursoj okazos 
la 4an de M arto, kaj ke la kutim aj som eraj kursoj komenciĝos la 13an 
kaj 15an cle Aprilo proksima. V arm a alvoko al ĉiuj membroj por varbi 
novajn lernantojn.

BRUSELO. — La 12an de Februaro la grupo «Antaŭen» de St. Gil- 
les kunvokis la konatajn  bruselajn  sam ideanojn en la «Foyer inteilec- 
tuel», tiele kom encigante novan periodon de propagando en la ĉefurbo. 
Nova kunveno estis decidita por la 1-a de M arto. Ni ne dubas, ke la 
freŝa j klopodoj de niaj bruselaj geamikoj portos m ultajn kaj riĉajn 
fruktojn .

— S-ro L. Bas, Ierninto de la perrad ia  kurso de D-ro Corret, nun 
jam  instruas nian lingvon al deko cla telegrafisto j.

LA PANNE. — La kurso, gvidita de S-ro Benoit, delegito de UEA en 
Oostduinkerke, estos fin ita  je la 4-a de m arto.Ĉirkaŭ 20 lernantoj ĉees- 
tis  fervore ĉiujn lecionojn, kaj iĝos bonaj esperantisto j: estas bona 
semo por estonteco!

E stis fondita loka grupo kaj la 26-an de februaro, ĝenerala kunveno 
elektis kom itaton: Prezidanto, S-ro De Mailly; sekretario: S-ro Van 
Doren; Kasisto: S-ro Decjueker; kom itatanoj: fraŭlinoj J. Bary kaj A. 
De Bruycker, S-ro T ayart. La nova grupo aliĝos al Belga Ligo.

La sam a kom itato estis kom isiita por organizi la belgan kongreson, 
kiu okazos dum la tagoj de Pentekosto (23-24an de Majo 1926). Grava
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helpo por tiu j festoj estos tiu de la «Ligue des In tere ts M ateriels 
de la Panne», kies prezidanto estas ankaŭ S-ro de Maillv: sukceso estas 
de nun certa  kaj la kom itato esperas, ke m ultaj belgaj samiedanoj vi- 
zitos la m arbordan urbeton dum tiuj tagoj. Kiel por aliaj kongresoj es- 
tos oficiala parto , sed la festoj estos speciale interesaj.

La novenaskita grupo intencas pruvi. ke «Valoro estas sendependa de 
la nombro de la jaroj»; la kom itato fidas je la helpo de ĉiuj belgaj sa- 
mideanoj; ĝi estus dankema al tiu j, kiuj kuraĝigos la organizantojn, 
per tu ja  sendo de karteto , por sciigi sian viziton. Adreso de la Sekre- 
tario: Sinjoro J. VAN DOREN, 33, Bd. de Nieuport, La Panne.

MEĤLENO. — La loka grupo organizis bone sukcesintan balon je la 
6a de Februaro en «Salle de Paris».
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15-a BELGA KONGRESO ESPERANTISTA
LA PANNE, 22-24 MAJO 1926.

ĜENERALA KUNVENO DE BELGA LIGA ESPERANTISTA . — 
La membroj, kiuj deziras p ritrak ti temon dum la kunveno, bonvolu in- 
formi pri tio antaŭ la 28a de M arto la ĝeneralan sekvetarion, S-ron 
H. Petiau, St. Lievenslaan, Gento.

PROGRAMOJ.
Sub ĉi tiu rubriko ni konigas la program ojn de niaj ligaj grupoj, kiuj 

sendos al ni la necesan m aterialon koncize redaktitan  antaŭ la fino de 
la monato.

GENTO. — «Genta Grupo Esperantista» organizas grandan propa- 
gandan feston, kiu okazos sabaton, 2'0an de M arto, je la 8a vespere 
en salonego «Concordia». Ĉiuj samideanoj estas kore invitataj.

ANTVERPENO. — «La Verda Stelo»: M arto 20: 8a h. en «Witte 
Leeuw», F rankrijk lei, 4 (Avenue de F rance): kantlernado, ludoj;

Marto 27: 8a h. en «W itet Leuw»: ĉium onata ĝenerala kunveno, kaj 
disdono de diplomoj al la lernantoj de la lastv in tra  kurso.

M arto 27: 8a h. en «W itte Leeuw»: ĉiumonata ĝenerala kunveno, kaj
Aprilo 3: 8a h. en «W itte Leeuw»: A muza vespero.
Aprilo 10: 8a h. parolado de S-ro De Schutter: Kelkaj proverboj.
A prila 17: 8a h. en «W itte Leeuw»: koncerta vespero.
Aprilo 24: 8a h. en «WTitte  Leeuw»: ĝenerala kunveno.
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18-a UNIVERSALA KONGRESO DE 
ESPERANTO KAJ INTERNACIA SOMERA

UNIVERSITATO

EDINBIJRGO 31 J«lio ais 7 Aŭgu&to 192(i EDINBURGO.

EL BULTENO 2-a. de 30 Januaro  1926.
Adreso por le te ro j: S ek ie ta iio j, 18-a Kongreso de P]speranto, EDIN- 

BURGO, Skotlando.
Aliĝiloj: Disdonitaj pere de Gazetoj (Januara  kaj Februara) kaĵ de 

Naciaj Asocioj. Nericevintoj bonvolu peti aliĝilon rekte de la sekreta- 
rioj.

Kotizo: B rita  ŝtatbileto  por L. 1, sendota per rekomendita letero. 
G arantia K apitalo: Jam  g aran tiita  L. 242.

•V.V.

EDINBURGO. -  LA KONGRESEJO.

Donacoj ricev itaj: Por Ovdinara Kaso L. 31. Por 
Por Speciala Celo L. 60: du m alavaraj sam ideanoj, 
«Ŝmizropga tivŭut hahome un ĉosopjuh». La unua 
ricevos de la donacintoj senpagan kongreskarton.

Biindula Kaso L 8. 
sub la ĉifra divezo, 

solvonto de tiu ĉifro

Som era U niversitato : Senpage por ĉiuj 
nun a ra n ĝ ita j: Folkloro kaj Popolaj kanto j: 
Germanujo: S-ro Paul Bennemann; Polujo 
Rumanujo: S-ro Andreo Ĉe; De Hebreoj: D-

Kongresanoj. Paroladoj ĝis 
Francujo: Prof-o Th. Cart;

: S-ro Grenkamp-Kornfeld;
ro Immanuel Olŝvanger.
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Lingvistiko: Prof-o W. E. Collinson, Liverpool (Esperanto kiel vojo 
al la Lingvoscienco— du prelegoj).

Medicino: Prof-o Odo Buj\vid, de la Jagelona U niversitato, Krakovo 
(Homo kaj M ikroboj:-;:); D-ro Pascal Deuel, Leipzig (1. Modernaj Suk- 
cesoj en la Terapio de F tizo*; 2. P ri la Plilongigo de la Homa Vivo).

Scienco: D-ro E. E. Fournier d’Albe (temo poste anoncota). S-ro Ki- 
naldo Orengo, antaŭe en la Astronom ia Observatorio de Firenze (La 
Suno—du prelego j* ). D-ro Alfredo Stromboli, el Pisa (E lektrom etalur- 
gio en I ta lu jo * ).

In ternacia Laboroficejo de la Ligo dc Nacioj: S-ro C. C. Tarelli, ofi- 
ciala delegito al la Kongreso, faros du prelegojn pri la I. L. 0. (1. Kon- 
stitucio kaj Celoj; 2. Laboro kaj Rezultoj).

* Kun lumbildoj.
Patronoj: Lia Princa Moŝto la Duko de Connaught afable konsentis. 

esti Patrono de la Kongreso. Sur la listo de Patronoj troviĝas ankaŭ 
la nomoj de la U rbestroj de Edinburgo kaj aliaj urboj, fam aj Edukistoj, 
Parlam entanoj, k. t. p.

Fakaj K unvenoj: Organizontoj bonvolu anonci frue siajn dezirojn, por 
ebligi taŭgajn  aranĝojn.

Akceptoj: Sabaton, la 31-an de Julio: Bonveniga Akcepto de la Skota 
Federacio E speran tista  kaj de la Edinburga Esperanto-Societo, kaj In- 
terkonatiĝa Vespero. Filmoj de Skotlando.

Lundon, la 2-an de Aŭgusto: Lia U rbestra Moŝto, la M agistrataro , 
kaj la Urba Konsilantaro de Edinburgo faros Civitan Akcepton al la 
kongresanoj.

Blinduloj: Laŭ afabla konsento de la Internacia Centra Komitato, 
Blindaj E sperantisto j povas aliĝi sen pago de kotizo.

K ongresaranĝoj: Diversaj Koncertoj, senpage por kongresanoj (in- 
kluzive de tu tvespera koncerto de la fam a horistaro, la «Glasgo\v Or- 
pheus Choir»).

In ternacia Balo, senpage por anoj, en la plej luksa Edinburga dan-
cejo.

Ekskurso tu ttag a , jaŭdon, la 5-an de Aŭgusto, al belegaj fjordoj apud 
rivero Clyde.

Vizito al bela Zoologia Parko, kun ap arta j privilegioj.
Komuna Kantado, sub gvido de S-ro H arrison Hill.
La Loka Kongresa Komitato bedaŭras, ke estas neeble lui teatron .
Fervojrabato: Revenbiletoj de ĉiuj B ritaj stacioj kaj havenoj al Edin- 

burgo, po 1 1/3 de la ordinara unuvoja kosto.
Loĝado: A ranĝoj pri loĝado bone progresas. Detaloj aperos en Men- 

dilo baldaŭ eldonota. F ru a j aliĝantoj havos la unuan elekton.
Sparkaso: Almenaŭ unu B rita  Esp-a Grupo starig is Ŝparkason, por 

kolekti ĉiusemajne sumojn, eventuale uzotajn por kongresaj elspezoj. 
Sekvinda ekzemplo!

Aliĝoj Laŭ la nacieeo: — Skotoj 76, Angloj 71, Germanoj 17, Francoj 
4, Poloj 3, Nederlandanoj 2, A ŭstro 1, Ĉeho-slovako 1, Kimro 1, Italo 
1, Sviso 1.
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MIRINDA ELTROVO.
E1 Londono oni sciigis, ke du Angloj eltrovis la rimedon por anstataŭi 

la presadon kun m etalaj literoj per alia metodo, kiu forigus la liter- 
kestetojn kaj la linotipojn.

Tiuj Angloj trovis fo tog rafa jn  rulfilm ojn kiuj donas la literojn, ci- 
ferojn, legsignojn kc. kaj an sta taŭas la respondantajn tipojn. La eltro- 
vajo tu te renversus la nunan presm anieron. La presejoj povus esti tre 
m alvastaj kaj la kostoj m ulte pli m alaltaj.

La nova sistemo pensigas je la skribm aŝino. P riaga ta  per la telefono
kun-aŭ-sen-fadena, kaj ekz. ekfunkciata en Londono( la aparato kapa- 
blus produkti teksto jn  sam tem pe en Parizo kaj en Edinburgo.

E1 la du eltrovintoj, unu Aŭgusto, estas inĝeniero kaj posedas jam 
14 eltrovatestojn, kaj la alia, H unter, lia bofrato, estas ekspertizisto je 
p res-kaj-fo tografarto . Tli fa ris  provon per la nova aparato antaŭ la 
redaktoro de «M orning Post».

La ordinara kom postisto estus an sta taŭ a ta  de foto - kompostito; la 
nuna m aterialo eks-uziĝus kaj milionoj estus ŝp ara ta j en la presprofesio. 
Libroj kaj gazetoj fariĝus pli m alm ultekostaj, pli belaj pli klaraj. La 
eltrovintoj esperas, ke ilia maŝino estas surm erkatigo ta  je Kristnasko 
1925. Post kelkaj jaro j ĉiuj ĵum alo j uzos la sistemon. A tendante oni po- 
vas ekuzi ĝin por la libroj kaj la revuoj. Sep-dek ŝirm atestoj en An- 
glujo kaj en eksterlando pro tek tas la novan eltrovajon.

A liparte ŝajnas, ke la principo de la nova eltrovajo ne estas nova, 
ĉar antaŭ m ultaj jaro j la nun m alaperin ta  ĵurnalo belga «Le Petit Bleu», 
publikigis unu el siaj paĝoj per sim ila procedo, ase rtan te  ke en okazo de 
striko de la presaj laboristoj, la gazeto tam en povus aperi dank’al la 
«nova piocedo». Tiu paĝo aspektis kvazaŭ p resita  per skribmaŝino.

T radukita el «Gazette van Gent» kaj a ranĝ ita de L. COGEN..

ESPERANTO FACILA
La nova rubriko estas bone alcceptita! Jen  jam  la verketoj de du nov- 

aj kunlaborantoj. La unua verkajo estas de samideano, kiu havis nur uek 
lecionojn de nia kara  lingvo. Li opinias ke la plej bona rimedo por 
perfektiĝi estas kunlabori al nia revuo ka j tiam aniere uzi Esperanton 
Ni g ratu las lin pro lia laboro kaj dankas ambaŭ gesamideanojn pro iha 
helpo.

*  *  *

AVENTURETO.

Iam, dum la mondmilito, estan te  en forperm eso en Parizo, mi pr>  
menis sola laŭ unu el la ja  bone konataj aleoj de tiu-ĉi urbo. Mi, koni- 
preneble, estis vestita  per plena «parada» uniforrno belga — kio ne
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signifis multe, speciale en m ilitaj tagoj; unuvorte mi ŝajnis pli malpl! 
lidinda.

La ideo venis al mi aĉeti kelkajn objektojn, kiam mi pasis an taŭ  
belega ledaĵbutiko.

Ĉar de longe mi deziris paron da botoj, mi eniris la sup. enoirdtan 
butikon. Per elektra sonorileto, fiksita  ĉe la stratpordo, la gebutikistoj 
estis sciigitaj pri mia eniro, ĉar tu j aperis, venanta el la postmaga/.eno, 
granda, maldika viro, senbarba, aspektanta atingi la kvardekon. kaj 
posedanta frem dan mienon. Mi esprim is al li mian deziron aĉeti parn.i 
da flavaj botoj, li, senprokraste, elmetis tu tan  kolekton de la demandila 
artikolo sur sian vendotablon, ald iran te  ia diversajn prezojn. Mi provis, 
argum entis, meditis, elektis, kaj, iine faris decidon. La fremdulo donis 
al si ĉiujn penojn pri la enpakado de la venditaj piedvestoj. Li diris a! 
mi la prezon: «Estas naŭdek frankoj, Sinjoro, mi petas». Laŭ mia opi- 
nio tio estis sufiĉe kara, sed mi prenis la sumon el mia poŝo, ĝuste 
kiam bela kaj juna vir ino, venanta el la postbutiko, eniris la ejon. Post 
kiam ŝi estis ekĵetin ta bonvoian rideton al mi, ŝi komencis in teiparola- 
don en angla lingvo, preskaŭ jene: «Kiom vi kalkulis al tiu soldato?» 
— «Naŭdek fiankojn , karulino!» estis la respondo. «Sed, vi scias ko es- 
tas nur sepdek frankoj» daŭrigis la bela virino. — «Jes ja, sed tiu ĉi 
belgeto pagos naŭdek, nesciante alion» kontraŭrespondis la malalloga 
viro ... Je  tiu j lastaj vortoj, mi diris angle: «Mi plezuras aŭdante, ke 
via artikolo ne valoras pli ol sepdek frankojn, kaj mi certe ne pagos 
plij Sciu vi ke tiu belgeto parolas kvar iingvojn kaj ke li estas lernanta 
kvinan!»

Imagu al vi, la kapon de tiu  ĉi komercisto, m alantaŭ lia vendotablo, 
k a ra j gelegantoj!

Originale NIC. VAN VVINGE.

*  *  *

LA KVEUKO KAJ L’A B I0.

lam  staris  juna kverko, fiera  kaj bela, ĉe la rando de densa arbaro. 
Ĉiu homo, preterpasante, laŭdis ĝin.

Kiom da fojoj ĝi ja  ne aŭdis:
— Kia bela arbo! Kia foliaro! 6i certe fariĝos iam la reĝo de l’ar- 

baro!
Ĉio tio ĉi, iom post iom, influis la karak teron  de la juna kverko, en 

kiu baldaŭ kreskis senlima estimo por si mem.
La aliaj arboj, super kiuj ĝi jam  malhumile povis rigardi, ofte intet’- 

parolis pri tiu fieregeco. Abio, sola, nenion diris, sed multe pensis.
Printem pe kaj somere do, nia kverko m ontriĝis en plena gloro. Birdoj 

amase ludetis, fa jfis  kaj pepis en ĝia foliaro. M ultaj insektoj vivis sur 
ĝiaj branĉoj kaj folioj, kaj la kvarpieduloj de Farbaro, kiam  suno ar- 
das, serĉis apud ĝi ombron kaj freŝecon.

Kiam pluvas, tu j alkuris homoj kaj bestoj, por trovi rifuĝon.
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Sed venis frosto  kaj neĝo!... Tiam la roloj renversiĝis. Dum la kver- 
ko nur skelete aspektis, Fabio, kun sia nigreverda mantelo, siaj movi- 
ĝemaj pintfolietplenaj branĉoj, poezioplene sta ris , rom panta la unuto- 
necon de Tmalviva arbejo.

Iviom la kverko, dum tiuj longaj tagoj, sopiris! Kiom ĝi tiam ĵaluds 
sian najbaron! Tio, iom post iom naskis en ĝi ideon.

— Jes, ĝi pensis, mi ankaŭ, v in tre, estos verda! Ne estos, verdire, 
per m iaj propraj folioj. Sed, negrave estas. Por venki, ĉiuj rimedoj es- 
tas  bonaj. Kaj la hedero sufiĉe fiera  estos, ke ĝi povos helpi min.

La kverko do, kiu rim arkis la sur tero ram pantan , ĉiam verdan he- 
deron, afek tan te  superecon, al ĝi diris:

— Humila kaj senglora ram paĵo, mi rim arkis vin. Venu, kaj kres- 
ku laŭlonge de m iaj trunko kaj branĉoj. Iru  rapide kaj kresku senlaee!

Tion fa ris  la hedero. Ĝi suprenram pis rapide. Ĝi kovris la trunkon, ĝi 
kovris la branĉojn, sed ĝi ankaŭ ĉie alkroĉigis siajn radiketojn, por pli 
bone plenumi, su r la fierulo, sian pereigan taskon.

V intre nun, la kverko verde aspektas, sed kiom ĝi bedaŭras sian mal- 
humilecon! Secl tro  m alfrue estas. La parazito , kiun ĝi venigis por sati- 
gi ĝian gloramon, estis la kaŭzo de ĝia konsumiĝo.v

A nstataŭ  fariĝ i la giganto kiun prom esis ĝia frum atureco, ĝi fariĝis 
vegetaĉanta arbo,kiun la p re terpasan to j neatente kaj indiferente preter- 
pasas.

%

L’abio, kiu ne klopodis por supersta ri siajn najbarojn, male, pli kaj 
pli vigle aspektas, po rtan ta  sur si la dignecon kaj la ĉarmon kiujn donas 
bela in terna vivo!

Lucette FA ES - JANSSENS.

GRATULO]
A1 Fraŭlino B ertha Beelaerts, eksprezidantino de la Mehlena Grupo 

E speran tista , kiu fianĉiniĝis je S-ro Cesar Colette, el Antverpeno.
A1 S-ro J. A. Cnops, membro de la Mehleno Grupo Esp., kiu fianĉi- 

ĝis kun Fraŭlino Gabrielle Serneels, el Mehleno.
A1 S-ro E. Urbach kaj F-ino A. VVeinberg, kiuj geedziĝis.

NEKROLOGO.
S-ro GUILLAUM E VERM EULEN, pensium ita artile ria  leŭt.-kolon- 

elo, staba adjunkto, kavaliro de TOrdeno cle Leopoldo, m ortis en Ant- 
verpeno la 6an de Februaro. 76-jara, li estis unu el la unuaj pioniroj 
de la E speran ta  movado en Antverpeno, kie li tre  ageme laboris kiel ko- 
m itatano de la A ntverpena Grupo E speran tista . A1 la funebranta fami- 
lio ni prezentas nian sinceran kondolencon.
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PROBLEMOJ
N. 6. Sim etria K rucvorta Problemo.

HOKIZONTALE. — 1. M arkita per strekoj. — 6. Arbusto de lcies 
beroj oni fa ras  siropon; — 12. Prepozicio; — 13. Kiu bonvole fa ras  
ion; — 14. Ĝemo; — 15. Prepozicio; — 16. Monto; 17. L asta parto ; — 
18. Prepozicio; — 21. Lingvo; — 23. Konjunkcio. — 24. Adverbo; — 26. 
Parto  de la korpo; — 27. Ligi per agrafo ; — 20. O vpreparaĵo; — 31. 
Poseda vorto; — 32. Kiu similas al g rasa  fluidaĵo; — 33. Objekto en 
m ultekosta m etalo; — 35. Kiu rila tas al lando de Azio; — 37. Ordona 
modo de verbo; — Konjunkcio; — 40. Speco de stilzobirdo; — 42. <4en- 
harig ita ; — 45. Lando de Azio; — 47. Ludkarto; — 49. Gaso; — 51. Ne 
re s ti ; — 52. Pikilo; — 54. Malnova mezuro; — 55. Pronomo; — 56. 
Religia ceremonio; — 59. Prepozicio; — 60. Partikulo; — 61. Ne doni;
— 62. M aljesa esprimo; — 64. Tre; — 65. F ari; — 67. Nomo de litero;
— 68. Preĝo; — 69. M algrandegulojn.

VEKTIKALE. — 1. Am basadoroj; — 2. Sufikso; — 3. Adverbo; 4. 
Malo de m alam as; — 5. M ambesto; — 7. Parencino; 8. Likvordona ve- 
getaĵo; —- 9. Prefikso; — 10. Konjunkcio; — 11. Parencino; — 17. Lo- 
ĝanto de Azia lando; — 18. Infaneto m ultfoje favas; — 20. Ĉiu lando
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havas; — 21. Titolo de eksfunkciulo; — 22. Denove fari; — 23. Orda 
nombro; — 25. Flanko de konstruaĵo ; — 28. Asocio; — 30. Kio rilatas al 
pezo de pakaĵo; — 32. Kiu rila ta s  al parto  de Ia kapo; — 34. Solene 
certig i; — 36. Ne v ira ; — 40. Pronomo; — 41. Senparfum a floro; — 42. 
Ne frem da; — 43. Kolekto; — 44. Avizon; — 46. Pronomo; — 48. Pre- 
pozicio; — 50. G rasa fluidaĵo; — 52. Surskribo de letero; — 53. Akve- 
tendaĵo; — 57. E stru ; — 58. Sufiksa nomo; — 63. Sufikso; — 64. Tn- 
klino sen finaĵo; — 66. A nagram o de pronomo; 67. Sufikso.

7. — TRIANGUL - ENIGMO. — 1. Adorejo; 2. Adoranto; 3. Litera- 
tu ra ĵo ; 4. P in ta fe ra  ilo; 5. Sekreciaĵo; 6. Sufikso; 7. Konsonanto; 8. 
Vokalo.

8. A1 kiu dio estas la plej k a ra  ?

Solvojn oni sendu al ni an taŭ  la 20a de Aprilo 1926, prefere skribitajn 
sur poŝtkarto. En la lasta  numero de la 12-a jarkolekto ni publikigos la 
nomojn de la solvintoj. Belaj premioj estos a ljuĝataj.

En la numero de Aprilo ni konigos la solvojn de la problemoj de la 
kajeroj de Januaro  kaj Febiaiaro.

DIVERSAJ INFORMOJ.
INTERNACIA RADIO - ASOCIO. — La nova internacia Sekretario 

de T. R. A. nun estas S-ro E. A isberg, 18, rue Gerando, Parizo (9e).
LA l l a  INTERNACIA KONGRESO DE KATOLIKAJ ESPERAN- 

TISTOJ okazos en Spa, dum Aŭgusto 1926.
LA HUNGARA RADIO-GAZETO «M agyar Radio Ujsag» regula en- 

havas kronikon por eksterlando en E speran ta  lingvo.
GRAVA GAZETO ««La Revue de TUnivers», oficiala organo de la 

«Alliance in ternationale pour les Libres Echanges», energie sin okupas 
pri propagando por Esperanto. Ĝia ĉefredaktoro, S-ro Raymond Jul- 
liard verkis libron Babel — «est-elle encore m audite?» kun antaŭpa- 
rolo de la fam a scienculo kaj nia samideano Charles Richet. La adreso 
de tiu revuo.kiu uzas nian lingvon kaj havas specialan patronan komita- 
ton E speran tistan , estas: Boite Postale 49, Hotel des Postes, Parizo.

REVUE DES M USEES deziras in te rrila ti kun arheologoj el la tuta 
mondo. Ĝi deziras ricevi kaj publikigi artikolojn en Esperanto. Sekre- 
tario  de la Esperanto-fako: R. J . F illia tre , 28, rue de 1’A gent Dufraine, 
Saint-C yr 1’Ecole (S. & O.).

LETERKESTO
B. D. el C. — La traduko estas ege bona, ka j ni do kun plezuro ricevos 

de vi aliajn tradukaĵo jn , sed ĉu vere la teksto, kiun vi tradukis, valoras 
tiun honoron ? ĉiuokaze ne tiun de la enpreso, ĉu ne ?
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V. H. el H. — Akrostiko estas origine poezio, tiele kunm etita, ke la 
unuaj literoj de ĉiu verso, lega ta j unu post la alia,form as vorton. En la 
problemo oni do devas legi unu post alia ĉiujn literojn, kiujn oni aldonis 
kaj tiu j literoj devas formi frazon.

M. S. el B. — Via artikolo pri Gent aperos en Aprilo.
H. R. el B. — Ni ĉiuokaze enpresos vian skribaĵon, tam en ne malpa- 

cienciĝu se tio ne okazas en Aprilo; eble ni devos prokrasti ĝis Majo. Ni 
efektive ne povas plenigi unu numeron nur per poezioj, alian nur per 
prozaĵoj, alian per problemoj. Ne per unu legomo oni fa ras bonan su- 
pon.

BIBLIOGRAFIO.
ATTA TROLL. — Soniernokta Sonĝo. — Heinrich Heine. — No 10 

de la NOVA ESPERANTO BIBLIOTEKO. — 96 paĝoj de 11.5 X 16 cm. 
Traduko de Zanzoni. — Prezo: RM. 1.50.

Eldonita de la Esperanto - V erlag Ellersiek & Borel G. m. b. H. — 
Berlin & Dresden. 1925.

L ertega esperantigo de la malfacile tradukebla ĉefverko de Heine. La 
sa tira  spirito de la originalo estas fidele redonita en la lite ra tu ra  laboro 
de 'Zanoni.

KRTMTNOLOGIO. — De D-ro Rustem Vambery. — Tradukis el Hun- 
gara  D-ro V. Toth, polickonceptisto. — Eldono de «Kulturo kaj Scienco». 
Eldonita de la H ungara Esperanto Institu to  Budapest 1924. — 88 paĝoj 
de 11.5 X 16 cm. Prezo: 1.50 Oraj Kr. ( =  0.30 Doll.)

Plej in teresa sociologia studo. La traduko estas fa rita  en simpla kaj 
k lara  lingvo, kiu igas la verketon — kun iom fortim iga titolo — facile 
legebla al ĉiu bona Esperantisto.

OOMOTO. — LA NOVA SPIRITA  MOVADO. — Enhavo: A ntaŭpa- 
rolo. — I. La ĉefaj punktoj el la historio de Oomoto. — II. Oomotoismo. 
— III. Estonteco de la mondo kun Oomoto. — IV. Propagando en Mon- 
golujo. — 48 paĝoj de 13 X 18.5 cm. Eldonita de Oomoto Fremdlanden- 
Propaganda Oficejo. Ajabe, Japanlando. 1925. Prezo: 30 spesdekoj.

ESPERANTO-DEUTSCHES HANDW OERTERBUCH. — Verkita de 
Karl Minor, L. K. — Eldonita de Esperanto-V erlag Ellersiek & Borel
G. m. b. H. Berlin & Dresden 1924. — La libro enhavas tri parto jn: I. 
F inaĵoj, prefiksoj, sufiksoj. — II. Vortaro Esperanto-Deutsch. — III. 
Aldono. — 216 paĝoj de 11 X 16 cm. Prezo: RM. 6.—.

Tiu ĉi vortaro prezentas tre  detalan studon pri la vortkonstruo per la 
g ram atikaj finaĵoj kaj per la afiksoj, kiujn la aŭtoro plej zorge anali- 
zas. Tiu studo estas valorplena por verkistoj kaj tradukistoj. La verko 
estas plej zorge eldonita de la konata firmo Ellersiek & Borel.

LEA K EY ’S INTRODUCTION TO ESPERANTO, LA LINGVO IN- 
TERNACIA. — 2d Edition. — Eldonita de «The Dreadnought Publt- 
shers», 152 Fleet S treet, E. C. 4. London 1924. — 32 paĝoj de 10 X 16.5
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cm. — Prezo: Threepence (3 d.) — Bele eldonita m algranda gramatiketo 
de Esperanto, en angla lingvo.

LINGVA LUDO: E SPE R  - MAĜAO. K varpaĝa broŝuro (22 X 15.5 
cm.) kun la regularo  de nova lingva ludo; eldonita de la Dairen-Esper- 
anto-Grupo; Eebruaro 1925. Adreso: S. J. Obana, Nogimachi 2, Dairen, 
Manchurio (Azio).

VOLLSTAENDIGES LEHKBUCH DER W ELTHILFSSPRACHE 
ESPERANTO. — De D-ro A. Mobusz. — 5a korek tita  eklono. — Eldo- 
nita de Ja E speranto-V erlag  E llersiek & Borel G. m. b. H. Berlin kaj 
Dresden. 1924. — 136 paĝoj de 15 X 22 cm. — Prezo: RM. 2.—.

Kompleta lernolibro por germ anlingvanoj. La kurso, dividita en 14 
lecionoj bonege taŭgas por k lasa kaj por memlernado. P n  la taŭgeco ni

ENCIKLOPEDIA VORTARO ESPERANTO — GERMANA. — Dua 
Parto , de Eugen W ŭster. E ldonita de Ferdinand H irt und Sohn, Espe- 
ranto-Fako, Leipzig. 160 gaĝa libro (17.5 X 25 cm.) Prezo: Rmk. 15.—.

La dua parto  de tiu g igan ta  verko enhavas la vortaron de «ĉerko» ĝis 
«folio». Krom tio la unuaj paĝoj estas dediĉitaj al parto  de tre interesa 
studo de W ŭster en Esperanto  kaj en Germ ana lingvo pri «Esperanto- 
Jogiaj principoj».

Tiu parto  jam  enhavas jenajn  ĉapitro jn: A. Ĝusto kaj boneco de 
Esprim o; B. Lingva evolucio centripeta kaj centrifuga.

Ne plu estas necese, ĉi tie insisti pri la graveco kaj pri la taŭgeco 
de tiu  vortaro , nek pri la eldonformo de la libro. — Ni nur ree e.sprimas 
la bedaŭron, ke la nuntem paj ekonomiaj cirkonstancoj tutmondaj ne 
helpas pli rapidan aJdonadon de la diversaj parto j, el kiuj konsistas'tiu 
akademia libro, kiu ja  signas g ravan  fakton e^  la historio de nia 
lingvo.

INTERNACIA M ONDLITERATURO. — Volumo 16: Henryk Sien- 
kievvicz: NOVELOJ. Kun permeso de la posedantoj de la eldonaj rajtoj 
el la pola originalo tradukis L idja Zamenhof. Eklonita de Ferdinand 
H irt und Sohn en Leipzig 1925. Esperanto-Fako. 64 paĝoj (13 X 19 
cm.) Prezo: Rm. 1.60.

Fidela traduko de kvin noveletoj de la granda verkisto H. Sienkie- 
wicz: Lux in tenebris lucet; La m aljuna servisto; Dioklo; Estu benita; 
La anĝelo. — La libro ankaŭ enhavas bonegan biografion pri Ja aŭti*ro, 
fa ritan  de la tradukintino, la filino de nia karm em ora m ajstro.

GEORGE FOX. — Fondinto de la Religia Societo de Amikoj (Kva- 
keroj). 1624-1690. V erkita de H enry van E tten . Eldonita de la «Friends’ 
Council fo r In ternational Service», 136 B ishopsgate London E. C. 2. — 
1924. — 16 paĝoj de 12.5 X 18.5 cm. Prezo: 3 pencoj.

M a lg ra n d a  t r e i n t e r e s a  b io g r a f io  d e  G e o r g e  F o x .
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La Vojagoj Vincent
59 . B o u le v a rd  A n s p a c h . BRUSELO (B o rs o ) . Tel. 101.77

O rganizas, en ĉiu tempo cle 1’jaro , vojaĝojn komunajn,
ap a rta jn  kaj eclziĝajn, en ĉiuj landoj

La  B e lg a j A ŭ to -V e tu ra d o j
per la belegaj kaj rapidaj ekskurs aŭtomobiloj de la

VOJAĜOJ VINCENT
Ekskursoj en la G. Dukl. Luksemburgo. en la valoj de 

Ambleve, Semois, O urthe, en la ĉirkauaĵo de Bruselo. 
Petu senpagan alsendon de vojaĝplanoj kaj projektoj. (1121

Korespondemaj
Esperantistoj 

aĉetas la

24
Ilustritajn Poŝtkartojn

(MarVo Ne)s)

de A N T V E R P E N O
kun teksto kaj klarigo 

en Esperanto.

Prezo afrankita : Fr. 2.20 
mendu ĉe:

“ LA VERDA
Antverpeno. 

Poŝtĉeko: 276.54.

F a b r ik e jo  de F o rte p ia n o j

G. Van Bastelaere
26, Brusselsche Straat, 26

G E N T O
TELEFONO 4275

Vendo — Aĉeto — Interŝanĝo — 
Agordado - Transporto - Riparo, k.c. 

de Fortepianoj kaj harmoniumoj.

L iveranto al Monahejoj. Edukejoj
kaj Societoj.

Luksaj kaj ordinaraj fortepianoj.
(114)

J. OOSTERUNCK-VAN HERREWEGE
VENSTERGLAS -- SPIEGELRUITEN

185, Brusselsche Steenweg, LEDEBERG (GENT)
(1151

1 9 2 6 ! Ne forgesu 1 9 2 6 !
repagi vian ab on on !
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V i z i t u  B R U G E 8  (B e l g u jo )
arta urbo jc 15 Krn. de la Norda Maro

□ □ □ □ □ □
□
□
□
□
□

kaj haltu :

HOTEL DU CORNET D’OR
2, PLACK ftlMON STEVTN

Sidejo de la B ruĝa Grupo E sperantista .
Centra situacio je 2 m inutoj de la Stacidomo.

Tre kom fortaj ĉam broj, bonaj m anĝaĵoj, bonaj vinoj kaj tre
moderaj prezoj.

Oni parolas Esperanton. English spoken.
(106)

BANQUE de la FLANDRE OCCIDENTALE
Anonima Societo fondita en 1881 

56 . Rue F la m a n d e , 5 6  — BRUGES — T e le fo n o  89

Agcntejoj en Blankenberghe, Heyst kaj Knocke
DTSKONTO ------------------ MONŜANĜO

K  R  n I T  lv  O  N  T  O  ,1
Pruntedono sur obligacioj kaj ĉiuj valordokumentoj — Depono de Akcioj

Borsmendoj por ĉiuj urboj.
ANTAŬM ENDOJ—REGULIGOJ

Pago de kuponoj — Eldono de ĉekoj — K reditleteroj 
Aĉeto kaj vendo de frem daj mono kaj biletoj — Luigo de monkestoj.

Multaj oficistoj parolas Esperanton S. D.
(105)

Ĉu vi estas jam
membro de U. E. A.

SAM IDEANOJ! KURAĜIGU ESPER A N TISTA JN  FIRM OJN!
Por via somera ripozloko apud Marbordo, el'ektu :

LE GRAND HOTEL D^OOSTDUINKERKE
(Korespondas per Esperanto. — Parolas Esperante).

AGRABLA R E S T A D O  D U M  T U T A  JARO
BONAJ MANĜAĴOJ. BONAJ VINOJ. TRE MODERAJ PREZOĴ.

□
□
□
□
□
□ □ □ □ □ □

Ĝencrala agcntejo por vendado dc Francaj vinoj, oleoj,
Skribu al S-ro BENOIT, Grand Hotel d’Oostduinkerke.

E1 c i u j  e n s p e z o j  f a r a t a j  p e r e  d e  E s p e r a n t o .  S -r o  B e n o i t  d e d i c o *  p a r t o n  
d e  5  o/o ai  la  p r o p a g a n d a  k a s o  d e  " B e l g a  E s p a r a n t i s t o " .

□ 
□ 
□ 
□

(103) □
— □ □ □ □ □ □
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Belga Manufakturo Industriaj Produktoj
Societo anonima (Fondita en 1872)

18, Rue Neuve, 18 ■■ LEDEBERG ŬPIJD GENTO
T e l e g r a f - a d r e s o : ”  P E R F E C T A  ,, G E N T

T e l e f o n o ; 6 3 5

. .  Dozitaj analiziloj por la uzado de la industria j akvoj.

Logika purigo per purigaj apara to j aŭ en kaldronegoj kun aŭ sen 
aparato j.

Senpera im portado de industria j oleoj kaj grasoj.

Stupo. Kauĉuko. Klapoj. Rimenoj.

K otonrestaĵoj por purig i m aŝinojn
(107)

E  W E N G L A N D
RUE AUX VACHES ■

TELEFOON 618
GENTO

Antaŭfaritaj kaj laŭmezuraj vestajoj
(1091

X
+

A U  BO N  G O U T
NOVAĴOJ KAJ LANAĴOJ

• #por sinjormoj 
Artikloj* el silko kaj veluro

Edzino De Groote-Van Velde
30, RUE DIGUE DE B R A B A N T , 30

Specialeco de Negliĝoj 

Bluzoj kaj Jupoj
GENTO

(110)

□ + + + v + + + + + 4 4 ’++*Fi+ + + + 4 » + *H .+ + +  + + +  + + + .M ».I.>l»+»I.+ 4»++ »l»Il 1..1mI»++4»4»4»+



BANKO CREDIT POPULAIRE
Kooperativa Societo

STATIEPLEIN, 2-3, PLACE DE LA GARE
A N T V E R P E N O

BANKNEGOCOJ
Pruntedono sur urbaj obligacioj k.

aliaj valorpaperoj
Aĉeto kaj vendo de akcioj, fremda 

mono kaj kuponoj 
ĈEKOJ SUR ĈIUJ LANDOJ  

Hipolekoj je m allonga kaj longa tempo 
Malfermoj de kredito 

Antaŭpagoj sur komerĉaĵoj 
M ONDEPONOJ

ŝparkaso 4.25 Kuranta konto 3.50 o /o  
La deponinto povas ĉiutage senaverte 
disponi la monon deponitan en ŝpar- 

kaso kaj kuranta konto. 
DEPONOJ JE DIFINITA TEMPO  

3 monatoj 4.75 — Unu jaro 5.50 o /o  
6 monatoj 5.25 —  Tri jaroj 6.00 o /o

Impoctoliberaj
Feraj monkestoj de po Fr. 10.— jare.

I

(116)

KIE AĈETI PL E J BONE MAL- 

KARE KAJ FID IN D E OL ĈE LA 

BONEKONATA FIRMO

V. Vloebergh
Juvelfabrikanto kaj horloĝisto

Rue du Serment, I? Malines
Speciala laborejo por riparado

(113)

” P L U M E T „
La p le j  bo na  e l la  d ig e s t ig a j l ik v o r o j

ĈIE AĈETEBLA

Distilejo de bongustaj likvoroj LE PLUMET

P la ce  S t B a von , 14. S t B a a fs p le in

GAND GENT
(102)

(A l i la n d a j g a z e to j B o n vo lu  re p re s i)

Gesamideanoj !

Klopodu apud landaj radio-sendstacioj, por ke ili 
anoncu siajn programojn en Esperanto.



£](
§>

/©
 @

/@

□(§>/© ©/©□ □©/§>©/@0

BELGA I^ICiO ESPERANTISTA

FARU TUJ! KIAL PROKRASTI ?

REPAGU vian kotizon-abonon

por 1926

a) se vi estas
membro de loka liga grupo :

AL LA KASISTO DE VIA GRUPO;

b) se vi estas
aparta membro-abonanto :

A l la kasisto de la L ig o :

H - k o  F. M A T H IE l
F>-+, AVENUE REL-AIR, UCCLE ■ BRUSELO

P o ŝ t ĉ k k o  : N r o  3 0 9 8 -4 -

c) Eksterlandanoj
per poŝtm andato al la suprecitita  kasisto de la Ligo.
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